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CUVÂNT ~NAINTE

Între P\rin]ii filocalici, Sfântul Isaac Sirul este singurul autor
care apar]ine venerabilei tradi]ii spirituale de expresie siriac\. O
tradi]ie c\reia îi apar]ine [i Sfântul Efrem Sirul, neîntrecutul imno-
graf [i teolog al Bisericii, din secolul al IV-lea, familiar cre[tinilor
ortodoc[i în primul rând ca inspirat alc\tuitor al cunoscutei Rug\ -
ciuni de poc\in]\ rostite cu prec\dere în vremea Postului Mare.
Dar, mai cu seam\, o tradi]ie duhovniceasc\ manifestând o adânc\
sensibilitate [i fervoare spiritual\ în în]elegerea [i exprimarea iu -
birii milostive infinite a lui Dumnezeu pentru om ar\tat\ în Jertfa
mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a
f\cut om din iubire pentru oameni [i pentru mântuirea lor.

Despre via]a Sfântului Isaac Sirul exist\ relativ pu]ine date,
sinaxarele ortodoxe a[ezând, în general, vremea vie]uirii lui în
secolul al VI-lea, ]inutul de care este legat numele s\u fiind cel
me sopotamian. Fapte confirmate, de altfel, pe baza unor judici oase
ra]ionamente, [i de P\rintele Profesor Dumitru St\niloae, tradu -
c\torul inspirat al prezentului volum din Filocalia român\. Cu cer-
titudine se cunoa[te c\ Sfântul Isaac, intrat de tân\r în m\n\stire,
împreun\ cu un frate al s\u, a nutrit neîncetat dorul de via]\ ana-
horetic\, dorin]a de a-[i des\vâr[i chemarea spiritual\ în netulbu-
rat\ ascez\ [i lini[tire. Neputând îns\ s\ se ascund\ mult timp,
v\dit fiind de mireasma virtu]ilor sale, a fost hirotonit episcop al
vestitei cet\]i Ninive. N-a r\mas îns\ în scaunul episcopal al aces-
tui ora[ decât cinci luni, v\zând de cât\ tulburare [i mâhnire va
avea parte p\storind cre[tini care nu se c\l\uzeau de fapt cu sin-
ceritate [i seriozitate dup\ înv\]\tura evanghelic\. 

P\r\sind cetatea Ninive, s-a retras în adâncul pustiei, nevoin-
du-se cu mult\ osteneal\, încât citirea asidu\ a scrierilor sfinte [i
lacrimile sale nesecate i-au sl\bit cu totul vederea. Cât de profund
se reg\se[te chipul s\u în cuvintele troparului dedicat unui Cu -
vios!: „Cu [mul]imea ] curgerilor lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel
neroditor [i cu suspinurile cele dintru adânc ai f\cut ostenelile
tale însutit roditoare”. Acolo, în asprimea pustiei, a izvodit, cu
ajutorul ucenicilor, în limba siriac\ scrierea sa: Cuvinte despre
nevoin]\ sau ascetice, traduse mai târziu în limba greac\ de mo -
nahii Patrichie [i Avramie din M\n\stirea Sfântul Sava din Pales tina.
Pe acestea le-a t\lm\cit în limba român\ vrednicul de pomenire



P\rinte Profesor Dumitru St\niloae, înso]indu-le de consistente [i
edificatoare comentarii duhovnice[ti.

De[i scrise spre pov\]uirea nevoitorilor care [i-au afierosit
vie]ile lui Dumnezeu, Cuvintele ascetice ale Sfântului Isaac Sirul
pot fi de nem\surat folos oric\rui credincios cre[tin, fiindc\ deci-
siv\ este „nu ie[irea din ea  [din lume ] cu trupul, ci dep\rtarea de
lucrurile lumii [...] golirea cuget\rii de lucrurile lumii” (Cuv. I). De
bun\ seam\, „frica de Dumnezeu este începutul vie]ii celei ade v\ -
rate” (Cuv. I), fric\ pe care, îns\, în timp, va trebui s-o alunge iubirea
de Dumnezeu. Inegalabile sunt înv\]\turile Sfântului Isaac despre
poc\in]\, patimi, nevoin]\, rug\ciune, smerenie, mil\, r\z boiul cel
nev\zut, virtu]i, dumnezeiasca dragoste [i sim]irea ei, iu birea de
Hristos, [i cu totul memorabile sunt defini]iile sale. De pild\, cre-
din]a este „u[a tainelor” (Cuv. LXXII), cur\]ia este „lim pe  zimea v\z du -
hului min]ii” (Cuv. LXIX), nevoin]a este „maica sfin ]e niei” (Cuv. XVI),
raiul este „dragostea lui Dumnezeu, în care se cuprinde desf\ -
tarea de toate fericirile” (Cuv. LXXII), iar inima milostiv\ este „o
inim\ care arde pentru întreaga zidire [crea]ie ]” (Cuv. LXXXI).

De ce, oare, au câ[tigat aceste dumnezeie[ti înv\]\turi ale
Sfântului Isaac Sirul, de-a lungul timpului, atâtea inimi pentru ale-
gerea vie]uirii [i mântuirii în Hristos, nu numai în mediul monahal
– de[i acolo înrâurirea lor a fost covâr[itoare –, ci [i printre cei
afla]i în lume? Desigur, fiindc\ pentru Sfântul Isaac totul începe
cu iubirea lui Dumnezeu, tot ceea ce prive[te mântuirea omului
[i destinul s\u în ve[nicie decurge numai din ea [i totul se va
încheia prin adunarea oamenilor în aceea[i iubire milostiv\,
nesfâr [it\ [i ve[nic\. Iar la înv\]\turile sale s-a ad\ugat [i m\rtu-
ria vie]ii sale duhovnice[ti personale, adic\ a experien]ei duhov-
nice[ti nemijlocite, asemenea experien]ei Sfântului Macarie cel
Mare, iar mai târziu a Sfântului Simeon Noul Teolog. 

Binecuvânt\m acum republicarea acestui adev\rat îndreptar
filocalic, la Editura Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox\ a
Patriarhiei Române, având încredin]area c\ to]i cei care îl vor citi
cu evlavie, râvn\ [i discern\mânt vor putea spori în cunoa[terea
[i tr\irea tainelor vie]ii duhovnice[ti [i astfel „vor vedea cele
minunate ale lui Dumnezeu” (Cuv. XIX), dup\ cum spune chiar
Sfântul Isaac Sirul.

†  D A N I E L
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
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Sfântul Isaac Sirul [i opera lui

1. C uvintele ascetice sau despre nevoin]\, ale Sfân   -
tului Isaac Sirul, au fost foarte mult folosite în via]a
monahismului r\s\ritean. Dovad\ sunt mul]ii codici
manuscri[i care le cuprind. Ele au fost traduse din
limba siriac\ în cea greac\ de doi c\lug\ri, Avramie 
[i Patrichie, din Mân\stirea Sfântul Sava, de lâng\
Betleem. Num\rul Cuvintelor variaz\, dup\ cum unele
p\r]i ale lor au fost rotunjite în Cuvinte aparte, sau au
fost încadrate în altele. În general, num\rul lor variaz\
între 85 [i 99. La acestea se adaug\ patru epistole. Nici
ordinea lor nu e totdeauna aceea[i. Cele mai multe
[tiri în chestiunea aceasta le d\ Nichifor Theotoche în
Introducerea la edi]ia sa din 1770, din Lipsca, prima
edi]ie tip\rit\ a Cuvintelor Sfântului Isaac Sirul, în
grece[te.

Textul tip\rit de Nichifor Theotoche, [i retip\rit în
1895, la Atena, de ieromonahul Ioachim Spetzieri, e
plin de gre[eli gramaticale [i sintactice. Nichifor Theo -
toche a constatat c\ textul e la fel în to]i codicii ma -
nuscri[i pe care i-a cunoscut [i de aceea consider\ c\
aceast\ form\ a lor se datore[te traduc\torilor în[i[i.
Aceasta face ca orice traducere a lui s\ fie în oarecare
m\sur\ o adev\rat\ reconstruire, mai mult sau mai
pu]in corespunz\toare, a con]inutului care deriv\ de 
la autor. Tot aceasta face ca traducerea româneasc\



publicat\ în 1819 la Mân\stirea Neam], prin silin]a [i
purtarea de grij\ a Arhimandritului Ilarie, stare]ul Mâ -
n\stirilor Neam] [i Secu, s\ fie foarte greu de în]eles,
fiind f\cut\ în mod literal dup\ textul grec atât de de fec -
tuos. Traducerea româneasc\ mai nou\, netip\rit\, e
[i ea de multe ori destul de dep\rtat\ de con]inutul
textului grecesc.

Noi ne-am silit s\ facem o traducere pe de o parte cât
mai fidel\, pe de alta, în propozi]ii cât mai inteligibile.

Nichifor Theotoche, întemeindu-se pe Epistola
Sfân tului Isaac trimis\ lui Simeon [i socotind c\ acest
Simeon e Simeon Stâlpnicul cel tân\r (care a tr\it între
531-596), socote[te c\ Isaac a tr\it în acest secol,
sfâr[indu-[i via]a înainte de anul 600.

O. Bardenhewer declar\ c\, pe baza «cercet\rilor
mai noi», acest Isaac ar fi tr\it c\tre sfâr[itul sec. VII1.

H.G. Beck merge mai departe, afirmând c\ Isaac a
fost în sec. VII, timp de câteva luni, episcop nestorian
al Ninivei [i c\ prin el a intrat mistica lui Evagrie în
Bizan]. Traduc\torii lui în grece[te dau textele citate de
Isaac din Evagrie sub numele Sfântului Grigorie de Nyssa.
„De[i Isaac cunoa[te [i pe Dionisie Pseudo-Areo pa gi -
tul, el urmeaz\ în prima linie sistemul lui Eva grie”2.

Socotim îns\ c\ problema identit\]ii lui Isaac nu e
înc\ rezolvat\, a[a cum [i baza siriac\ a textului lui
grec cere studii serioase înainte de a fi rezolvat\. S-au
mai dat [i în privin]a altor autori [i a scrierilor lor anu-
mite sentin]e, care s-au dovedit pe urm\ gre[ite (Maca -
rie, Diadoh, Sfântul Maxim M\rturisitorul etc.).

1. Geschichte der altkirchlichen Literatur, V Band, 1932, p. 74.
2. Kirche und Theologische Literatur im Byzantinischen Reich,

München, 1959, p. 453.
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Identificarea autorului nostru cu un episcop nesto-
rian al Ninivei ridic\ unele întreb\ri greu de rezolvat în
cadrul acestei ipoteze. De exemplu: Cum a putut un
adept al nestorianismului, care desparte strict în Hristos
persoana dumnezeiasc\ de cea omeneasc\, s\ adopte
mistica evagrian\ care aproape confund\ dumnezeies-
cul cu adâncul omului? Cum a putut apoi un evagrian s\
foloseasc\ atât de frecvent pe Dionisie Areopagitul, care
e la antipodul lui Evagrie, prin plasarea lui Dumnezeu
într-o transcenden]\ atât de accentuat\? Sunt apoi în
textul lui Isaac propozi]ii direct opuse nestorianismului.
De exemplu: «Hristos a înf\ptuit înnoirea firii noastre
prin ipostasul Lui» (Epistola IV). Doar se [tie c\ nestoria-
nismul vorbea de dou\ ipostasuri în Hristos. Contrare
nestorianismului sunt [i afirm\ri ca acestea ale autoru-
lui nostru: „Iar ca sfâr[it al acestora L-a dat Dumnezeu
[i Domnul, pentru dragostea Lui, pe Fiul S\u prin
cruce spre moarte”. „{i ne-a apropiat pe noi de Sine în
moartea Unuia n\scut Fiului S\u” (Cuvântul LXXXI). Se
[tie c\, dup\ Nestorie, nu Fiul lui Dumnezeu a murit în
firea Sa omeneasc\, ci omul Iisus.

Este apoi curios c\ Isaac folose[te frecvent pe Dio -
nisie Areopagitul, dar nu cunoa[te pe Sfântul Maxim
M\rturisitorul. Ar fi putut trece cu vederea marea oper\
ascetico-mistic\ a Sfântului Maxim, dac\ ar fi tr\it
dup\ el, sau ar fi fost contemporan cu el, mai precis,
dac\ ar fi scris dup\ ce acesta [i-a încheiat opera lui
ascetico-mistic\ (626-634)? La fel, autorul nostru nu
pomene[te pe Ioan Sc\rarul (579-649), a c\rui oper\,
Scara, a devenit celebr\ în lumea c\lug\reasc\ îndat\
dup\ apari]ia ei.

SFÂNTUL ISAAC SIRUL {I OPERA LUI 9



Isaac citeaz\ numai autori din secolele IV [i V (Dio -
nisie Areopagitul ar fi cel din urm\, cu opera socotit\
ca datând de pe la sfâr[itul secolului V). Acesta e un
semn c\ autorul nostru apar]ine unei epoci nu prea de -
p\rtate de sfâr[itul secolului V. Preocup\rile ei duhov-
nice[ti sunt îns\ foarte apropiate de cele din Scara,
dar ele au la Isaac o expunere mai pu]in organizat\, iar
pe de alt\ parte temele ascetice sunt mai pe larg anali -
zate [i pe lâng\ ele se d\ un spa]iu mai extins descrierii
experien]elor spirituale ale unirii cu Dumnezeu [i ale
„vederii” Lui. Aceasta d\ impresia c\ Ioan Sc\rarul s-a
folosit de opera lui Isaac Sirul, organizând temele ei [i
concentrând expunerea lor, [i nu invers.

La eventuala obiec]ie c\ «nestorianul» Isaac nu se
putea folosi de autori ortodoc[i, ca Ioan Sc\rarul [i
Maxim M\rturisitorul, chiar dac\ a tr\it mai târziu ca ei,
se poate r\spunde cu întrebarea: Cum a putut folosi
atunci pe Dionisie Areopagitul, care dup\ opiniile aces-
tor autori (occidentali) era apropiat de monofizism,
deci la extrema opus\ a nestorianismului? Desigur, r\ -
mâne întrebarea la care greu se poate r\spunde: De ce
n-ar fi citat Ioan Sc\rarul pe Isaac, dac\ acesta a tr\it
înaintea lui? Poate c\ amândoi au tr\it [i scris cam în
acela[i timp, dar dintr-o experien]\ care cir cula înde-
ob[te printre monahii din Siria [i printre cei din Si nai,
între care desigur c\ existau anumite comu ni c\ri. Sau
poate c\ timpul scurt scurs între ei nu d\dea unuia sau
altuia autoritatea de a fi citat.

Sfântul Isaac se ocup\ în mod deosebit de intens
cu patru teme capitale, legate îns\ de o mul]ime de
altele subordonate acestora: a) importan]a nevoin]elor
[i a greut\]ilor pentru des\vâr[irea omului, tem\ în
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care manifest\ o înrudire cu Marcu Ascetul; b) impor-
tan]a smereniei, în a c\rei descriere e poate cel mai
mare maestru; c) rolul cunosc\tor al «sim]irii», în care
este un predecesor al Sfântului Simeon Noul Teolog;
d) descrierea insistent\ a st\rii de lini[te, strâns legat\
cu cea a rug\ciunii neîncetate [i a dragostei.

Despre smerenie, el zice: „A vorbi despre smerenie
înseamn\ a vorbi despre Dumnezeu însu[i”. „Smere nia
întrece toat\ zidirea.” „Smerenia e o putere ce îm blân -
ze[te fiarele [i anuleaz\ veninul [erpilor” (Cu vân tul XX).
„Smerenia e haina lui Dumnezeu”, spune în alt loc.

Lini[tea nu e o simpl\ oprire a oric\rei sim]iri, a
oric\rei vie]i interioare, ci în ea se pun în lucrarea cea
mai intens\ sim]irile interioare, îns\ prin Duhul, mai
bine zis a[a de mult prin Duhul, c\ omul nu mai simte
nicio grij\, nu mai face niciun efort pentru men]inerea
acestei st\ri. Aceste sim]iri, sau mai bine-zis, Duhul Sfânt,
prin ele, sesizeaz\ la culme adâncurile lui Dumnezeu.
„Lini[tea, spune Sfântul Isaac, omoar\ sim]irile din
afar\ [i treze[te pe cele din\untru” (Cuvântul LXXXV).

Lini[tea e socotit\ ca un mare adânc, sau ca o mare
în\l]ime, ca un liman al tainelor, la care se ajunge plu-
tind pe „marea aspr\” a nevoin]elor. E socotit\ ca o
cl\dire înalt\, zidit\ în straturi, ca un urcu[ la taine tot
mai înalte, la o des\vâr[ire tot mai înaintat\. E o mi[ -
care de în\l]are, sau de scufundare continu\ în tainele
dumnezeie[ti, nu o încremenire în golul oric\rei vie]i
spirituale. Lini[tea e o scufundare în „marea lini[tii”,
sau în infinitatea ei, una cu infinitatea lui Dumnezeu.
De aceea „sânul” ultim al acestei m\ri r\mâne mereu
neajuns, mereu râvnit. E un abis [i ca atare nu are 
un hotar; e de o adâncime [i de o l\rgime nem\rginit\.
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E „sânul” supremului în]eles neîn]eles, care se cere
mereu mai în]eles. E „sânul” supremei iubiri de necu-
prins, pe care tindem s\ o îmbr\]i[\m cu o înfocare tot
mai mare, cu o sete niciodat\ s\turat\ [i totdeauna
beat\ de bucuria tr\irii în ea (Epistola III). Lini[tea e o
r\pire a privirii în adâncurile lui Dumnezeu, niciodat\
deplin p\trunse, dar totdeauna sim]ite în infinitatea
lor. De aceea, nimic nu-i atrage în afar\ pe cei ce au
ajuns la ea, nimic nu-i tulbur\. Cei ce au p\truns în
zona lini[tii, se afl\ la un loc cu îngerii, uni]i prin lini[te
[i prin t\cerea uimit\ cu Dumnezeu, Cel ascuns în t\ -
cerea Lui. „Domnul însu[i Se afl\ în cei ce au p\truns
în lini[te, descoperindu-li-Se ca iradiind din El t\cerea
grea de nesfâr[ite în]elesuri, mai bine-zis t\cerea ca
plin\tate de negr\it a tuturor în]elesurilor, de[i e gre[it
a folosi chiar cuvântul «toate» pentru infinitatea în]ele-
surilor dumnezeie[ti (Ibidem).

La lini[te se ajunge îns\ pe de o parte prin cur\ -
]irea de patimi, pe de alt\ parte, prin rug\ciunea neîn-
cetat\, care, la rândul lor, sunt indisolubil unite. C\ci
mai ales prin rug\ciune se dep\rteaz\ omul de patimi,
sau uit\ de ele.

Despre rug\ciune, Sfântul Isaac zice: „F\r\ rug\ -
ciune nu te po]i apropia de Dumnezeu” (Cuvântul XIII).
C\ci rug\ciunea cur\]\ sufletul de alte gânduri, [i ea
îns\[i, numai cur\]it\ de orice alt gând, se une[te de -
plin cu Dumnezeu, desigur, dac\ e înaripat\ de dra-
gostea de Dumnezeu [i nu r\mâne într-un gol neutru.

Rug\ciunea, cur\]ind mintea [i inima, face s\ str\ -
luceasc\ în l\untrul lor Soarele dumnezeiesc, spune
Sfântul Isaac, anticipând declara]iile isiha[tilor din se co -
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lul XIV. „Eu cred – zice el – c\ cel neprih\nit [i smerit
la cuget... când se ridic\ la rug\ciune vede în sufletul lui
lumina Sfântului Duh [i salt\ de fulger\rile luminii [i se
bucur\ de vederea slavei ei [i de schimbarea su fle -
tului dup\ asem\narea acelei lumini” (Cuvântul XLII).

Dar lini[tea e o stare superioar\ chiar acestei rug\ -
ciuni curate de orice gând [i neîncetate. C\ci lini[tea e
starea de r\pire a sufletului în vederea lui Dumnezeu,
când înceteaz\ orice mi[care în suflet. „Iar de la rug\ -
ciunea curat\ [i pân\ la cele din\untru, dup\ ce trece
de hotarul acesta, cugetarea nu mai are nici putin]a de
lucrare, nici în rug\ciune, nici în mi[care, nici în plâns,
nici st\pânire de sine, nici cerere, nici dorin]\, nici pl\ -
cere pentru ceva din cele n\d\jduite în via]\, sau din
cele din veacul viitor. De aceea, dup\ rug\ciunea cu -
rat\, alt\ rug\ciune nu mai este... Dup\ acest hotar are
loc o r\pire [i nu o rug\ciune. Pentru c\ au încetat cele
ale rug\ciunii [i se ive[te o anumit\ vedere. Tot felul
de rug\ciune, ce se s\vâr[e[te, se s\vâr[e[te prin mi[ -
care. Dar când mintea intr\ în mi[c\rile Duhului, nu
mai este rug\ciune” (Cuvântul XXXII).

Lini[tea ce urmeaz\ dup\ rug\ciune e unit\ cu be]ia
dragostei de Dumnezeu. Astfel, nu numai rug\ciunea,
ci [i dragostea are o strâns\ leg\tur\ cu lini[tea. Cei
ajun[i în lini[te sunt r\pi]i [i îmb\ta]i de dulcea]a dra-
gostei nesfâr[ite ce se revars\ din El [i îi umple [i pe ei
de dragostea fa]\ de El. Dar în dragostea de Dumnezeu
se cuprinde [i dragostea de oameni [i de toate f\ptu-
rile, chiar dac\ nu o pot ar\ta prin fapte. Inima lor arde
de dragostea fa]\ de to]i [i de toate. „A[a ajung [i to]i
Sfin]ii la aceast\ des\vâr[ire, când ajung des\vâr[i]i 
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[i se aseam\n\ cu Dumnezeu în izvorârea prisositoare
a dragostei lor [i a iubirii fa]\ de to]i oamenii” (Cu vân -
tul LXXXI).

Despre dragostea din starea aceasta de lini[te, Sfân -
tul Isaac spune între altele: „Cel ce a aflat dragostea
m\nânc\ pe Hristos, Îl m\nânc\ pe Hristos în fiecare zi
[i ceas [i se face prin aceasta nemuritor”. Dumnezeu
nu mai las\ s\ moar\ pe cel ce-L iube[te a[a de mult
[i pe cel ce r\spunde cu dragostea lui acestei iubiri ale
Sale. Tot ce exist\, exist\ ca oper\ a dragostei [i e
men]inut în ve[nicie prin dragoste. „Fericit este cel ce
m\nânc\ din pâinea dragostei care este Iisus” (Cu -
vântul LXXII).

Nu cred c\ a spus cineva cuvinte mai adânci [i 
mai frumoase despre lini[te [i dragoste, ca Sfântul
Isaac Sirul.

În strâns\ leg\tur\ cu dragostea st\ cuno[tin]a.
Raiul este dragostea lui Dumnezeu, în care se cuprind
desf\tarea [i toate fericirile. E locul unde fericitul Pavel
a fost hr\nit cu o hran\ mai presus de fire. {i dup\ ce
a gustat din pomul vie]ii, a strigat zicând: „Cele ce
ochiul nu le-a v\zut [i urechea nu le-a auzit [i la inima
omului nu s-au suit, pe acelea le-a g\tit Dumnezeu
celor ce-L iubesc pe El” (1 Corinteni 2, 9), (Cuvântul
LXXII). Numai cine iube[te cunoa[te planul spiritual,
interpersonal. Numai celui ce iube[te i se deschide o
persoan\, i se reveleaz\. Numai cel ce iube[te pe
Dumnezeu Îl [i cunoa[te, în m\sura în care Îl iube[te.
În lini[te e o suprem\ cunoa[tere, pentru c\ e o su -
prem\ iubire. Aceast\ r\pire în dragostea [i cunoa[ -
terea dulce]ii nesfâr[ite a lui Dumnezeu, Care, fiind
izvorul iubirii, este chiar prin aceasta izvorul vie]ii,
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face s\ p\leasc\ toate atrac]iile lucrurilor [i ale pl\ce -
rilor ce le pot oferi ele, uneori în chip p\tima[. Acesta
e con]inutul pozitiv al lini[tii.

Desigur, cunoa[terea aceasta e totodat\ sim]ire, e
gustare din via]a, din adev\rul care e Persoana lui
Hristos. Orice persoan\ pe care o cuno[ti, iubind-o, î]i
comunic\ o anumit\ via]\. Dar infinit mai mult Î[i
comunic\ via]a prin iubire [i prin cunoa[tere Persoana
lui Hristos.3

În leg\tur\ cu dragostea de aproapele, Sfântul
Isaac scrie rânduri tot atât de adânci [i de palpitante
despre mila fa]\ de el. Mila, dup\ el, nu înseamn\ a da
cuiva numai din bunurile tale din afar\, ci a te da pe
tine însu]i, a arde cu inima pentru durerea lui. Numai
a[a îl mângâi cu adev\rat, vindecându-l de triste]ea
mortal\ a con[tiin]ei singur\t\]ii lui (Cuvântul XXIII).

Dar o rezumare satisf\c\toare a operei Sfântului
Isaac este greu de înf\ptuit. Aproape fiecare rând din
ea este un fulger care pune în lumin\ adâncimi bo gate
de gânduri [i de via]\ care se cer pe larg expuse [i co -
mentate. Mai semnal\m, în afar\ de sentin]ele de mai
sus, vreo câteva, în care scânteiaz\ concentrat ade -
v\ruri spirituale de mare adâncime [i bogat\ comple-
xitate: „Sl\biciunea (celor bolnavi suflete[te) nu se
poate întâlni cu flac\ra lucrurilor, care obi[nuie[te 
s\ sl\beasc\ t\ria patimilor [i s\ i se împotriveasc\”
(Cu vântul XXIII). „}ine-te de acestea (arunc\-te ziua 

3. Despre tema cunoa[terii la Sfântul Isaac Sirul, a se vedea
studiul P\rintelui Arhim. Iustin Popovici, „Théorie de la connais-
sance de Dieu chez Saint Isaac le Syrien”, în: Contacts, Paris, 
nr. 69-70, 1976.
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[i noaptea înaintea crucii lui Hristos) [i atunci î]i va
r\s\ri soarele în\untru [i vei ajunge ca un rai înflorit”
(Cu vântul XXVII). „De nu ai fapte, s\ nu vorbe[ti despre
virtu]i. Înaintea Domnului sunt mai cinstite necazurile
cele pentru El, decât orice rug\ciune [i orice jertf\. {i
mirosul sudorii e mai presus de toate aromatele”
(Cuvântul LVIII). „Credin]a e u[a tainelor” (Cuvântul
LXXII). „T\cerea e taina veacului viitor. Iar cuvintele
sunt uneltele lumii acesteia” (Epistola III).

Dar aproape toat\ opera este un poem spiritual de
negr\it\ frumuse]e. Sfântul Isaac ne convinge c\ spiri-
tualitatea nu se poate exprima decât în poezie. Poezia
e singurul mijloc de a exprima adev\rul planului spiri-
tual al existen]ei. Poezia [i adev\rul merg împreun\ în
acest plan.

2. Opera Sfântului Isaac Sirul se afl\ în multe ma -
nu scrise române[ti, ceea ce dovede[te citirea ei sâr-
guincioas\ în trecutul nostru. Numai în Biblioteca Aca -
demiei Române sunt zece manuscrise care cuprind
opera lui întreag\ [i 26 de manuscrise care cuprind
p\r]i din ea.

Manuscrisele care cuprind opera lui întreag\ sunt:
nr. 1649, din sec. XIX (anul 1806); nr. 1920, din sec.
XVIII (anul 1794); nr. 1927, din sec. XVIII; nr. 1963,
din sec. XVIII (anul 1778); nr. 2113, din sec. XVIII; 
nr. 2580, din sec. XVIII; nr. 2949, din sec. XIX (anul
1811); nr. 3724, din secolul XVIII; nr. 3725, din sec.
XVIII.

Manuscrisul nr. 1963 e scris în anul 1778 de iero-
monahul Terapon în Sih\stria-Secu [i cuprinde 86 de
Cuvinte [i patru Epistole, dar f\r\ introducerea lui
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Nichifor Theotoche [i f\r\ «Cuvântul înainte» (Scrierea
deasupra) ce urmeaz\ dup\ acea introducere. Manu -
scrisul 1927 are acela[i num\r de cuvinte [i de epis -
tole [i un text identic, dar el e precedat de „Scrierea
deasupra” („Cuvântul-înainte” al anonimului din textul
publicat de Theotoche), îns\ f\r\ introducerea lui
Theotoche. Textul acestor dou\ manuscrise pare iden-
tic, dar copi[tii sunt diferi]i. Tot f\r\ introducerea lui
Theotoche, dar cu notele lui sub text, este [i textul
tip\rit la Neam] în 1819.

Notele arat\ c\ traducerea româneasc\ a acestei
edi]ii a cunoscut textul tip\rit de Theotoche la 1770,
dar faptul c\ unele pasaje sunt omise sau ad\ugate
altele, arat\ c\ traducerea româneasc\ s-a folosit [i de
alte texte în manuscris.

O traducere dup\ edi]ia lui Theotoche este cea din
manuscrisul nr. 2580, care are înainte atât introdu -
cerea acestuia, cât [i „Cuvântul înainte” (Scrierea
deasupra) a anonimului ce urmeaz\.

Dintre manuscrisele ce nu cuprind opera întreag\ 
a lui Isaac, semnal\m pe cel cu nr. 3562, care între 
f. 1 211 r, cuprinde opera lui Ava Dorotei, iar între 
f. 211r 215v, cuprinde: „De rânduiala [i de toceala
noilor încep\tori” (corespunde cu Cuvântul VII din tex-
tul nostru). El e scris la 1676 de ieromonahul Vasilie,
în timpul lui Ghica Vod\ [i al Mitropolitului Varlaam.
Dar traducerea trebuie s\ fi fost f\cut\ mai înainte de
c\tre altcineva. Acest Cuvânt mai este cuprins [i în
manuscrisele nr. 1621, din sec. XVIII; nr. 1877, din
sec. XIX; nr. 2221, din sec. XVIII; nr. 3306, din sec.
XVIII (anii 1777- 1778); nr. 3607, din sec. XVIII.
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